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W połowie grudnia br. wchodzą w życie przepisy Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony osób

zgłaszających naruszenia prawa tzw. sygnalistów. Bank, który

nie dostosuje się do tych wymagań, nie tylko naraża się 

na utratę wiarygodności wynikającą z możliwości publicznego

ujawnienia nieprawidłowości, ale także musi się liczyć 

z ewentualnością nałożenia wysokich kar finansowych, kar

ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Odpowiednie procedury postępowania ze zgłoszeniami
nieprawidłowości i nadużyć nie są nowością dla Banków
Spółdzielczych, które zobowiązane były do ich wdrożenia już w
roku 2015, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Bankowe. Teraz
przepisy te zostaną rozbudowane i uszczegółowione. 
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Stworzyć wewnętrzną
procedurę określająca
sposoby i formę dokonywania
zgłoszeń;

Udostępnić pracownikom
bezpieczne kanały
zgłoszeniowe;

Stworzyć procedurę
postępowania po otrzymaniu
zgłoszenia;

Dbać o poufność całego
procesu i anonimowość
sygnalisty;

Chronić sygnalistę przed
wszelkimi negatywnymi
konsekwencjami i działaniami
odwetowymi;

Wyznaczyć osobę lub
jednostkę, która będzie ten
proces nadzorowała;

Prowadzić rejestr zgłoszeń;

Potwierdzić przyjęcie
zgłoszenia w ciągu 7 dni od
jego otrzymania;

Wyznaczyć maksymalnie 3-
miesięczny termin na
przekazanie sygnaliście
informacji zwrotnej.

Obowiązki pracodawcy

W myśl przepisów o ochronie
sygnalistów, pracodawca
powinien:

Za sprawą rezolucji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
z dnia 23 października 2019 r., która musi zostać
zaimplementowana do prawa krajowego najpóźniej do 16 grudnia
2021 r., pracodawcy zostaną zobligowani do wdrożenia lub
weryfikacji swoich wewnętrznych procedur przyjmowania i reakcji
na zgłoszenia. Przepisy te będą obowiązywały wszystkie firmy
zatrudniające przynajmniej 250 pracowników oraz m.in. instytucje
finansowe (w tym Banki Spółdzielcze) bez względu na ilość
pracowników. 

Za dwa lata obejmą także przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej
50 osób. Szczególnej ochronie podlegać mają sygnaliści, 
na potrzeby których m.in. powinien być stworzony całkowicie
anonimowy kanał przyjmowania zgłoszeń. Regulamin obejmujący 
te zagadnienia musi być także skonsultowany z zakładową
organizacją związkową, jeśli taka w firmie występuje. 

Sygnalista, czyli kto?

W myśl przepisów sygnalista to osoba, która zgłasza
nieprawidłowości zauważone w swoim miejscu pracy lub środowisku
zawodowym, dbając przy tym nie tyle o własny interes, co o sprawy
istotne dla dobra wspólnego. Opierając się na faktach, wskazuje
naruszenia wartości uznanych powszechnie za ważne, takich jak np.
życie, zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy czy finanse. Nie musi
przy tym znać pełnych szczegółów sprawy, ale powinna działać 
w dobrej wierze. Ktoś kto świadomie wprowadza w błąd
lub podaje nieprawdziwe okoliczności wydarzeń, nie tylko nie
uzyska statusu sygnalisty, ale także musi liczyć się 
z odpowiedzialnością karną.

Dyrektywa UE, której wytyczne zostaną uszczegółowione 
i zaadaptowane do prawa krajowego przez odpowiednią ustawę,
pozostającą jeszcze w trakcie prac legislacyjnych, zakłada daleko
idącą ochronę osób zgłaszających nadużycia. Obejmie ona
również członków ich rodzin, a ma to wyeliminować wszelkie
działania odwetowe ze strony pracodawców lub poszczególnych
osób, których mogą dotyczyć zgłoszenia. Ochrona ta dotyczy
wszystkich ─ byłych, obecnych, a nawet przyszłych (w trakcie
rekrutacji) pracowników i współpracowników firmy, bez względu 
na podstawę i formę świadczenia pracy (umowa o pracę, umowa
cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza itp.). Kary za 
ew. działania odwetowe mają być proporcjonalne, efektywne 
i odstraszające.
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Kanały zgłaszania nieprawidłowości

Zgłoszenia naruszenia prawa będzie można dokonać za pomocą
wewnętrznych kanałów utworzonych przez pracodawców, ale także
za pomocą kanałów zewnętrznych, do odpowiednich organów
państwa oraz za pomocą ujawnienia publicznego. 

W interesie pracodawców jest więc odpowiednie dopracowanie
wewnętrznych procedur obsługi zgłoszeń, nie tylko ze względu na
to, że mogą pomóc w zidentyfikowaniu oraz likwidacji nadużyć, ale
także aby uniknąć strat wizerunkowych wynikających z przekazania
sprawy na zewnątrz organizacji.

Forma i sposób działania takiego kanału nie jest ściśle określona,
pracodawcy mają więc dowolność w ich doborze. Mogą być do
tego wykorzystane zarówno tradycyjne, papierowe formy przekazu
jak np. list lub notatka informacyjna, jak również rozwiązania
elektroniczne typu specjalna skrzynka e-mail, numer telefonu lub
dedykowany program do przyjmowania i obsługi zgłoszeń. 

To ostatnie rozwianie jest oczywiście najwygodniejsze i najbardziej
dostosowane do spełnienia wszystkich wymagań. Umożliwia
zachowanie pełnej anonimowości sygnalisty, dając mu jednocześnie
możliwość dołączania dowodów w sprawie i śledzenia jej statusu. 

Pracodawca ma z kolei możliwość wywiązania się z obowiązku
informacyjnego wobec sygnalisty, np. potwierdzić przyjęcie
zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania (co może być trudne 
w przypadku innych kanałów). Może pozostawać z nim w stałym
kontakcie i prosić o ew. uzupełnienie informacji i nie musi martwić
się o rejestr zgłoszeń, który w tym przypadku tworzony jest
automatycznie.

Niezależnie od wybranej formy, w ramach wdrażania wymogów
Ustawy o ochronie sygnalistów, pracodawca musi dołożyć wszelkich
starań, aby wprowadzone procedury i narzędzia były funkcjonalne 
i skuteczne. Duży nacisk należy także położyć na działania
informacyjne wśród pracowników, którzy muszą wiedzieć jak
postępować, mieć świadomość tego, że warto zgłaszać nadużycia 
i można to robić bez obawy o działania odwetowe. 

System anonimowego

zgłaszania nieprawidłowości

Specjalnie z myślą o Bankach

Spółdzielczych przygotowaliśmy

dla Państwa ofertę wdrożenia

dedykowanego systemu do

obsługi anonimowych zgłoszeń

sygnalistów. 

Już niebawem zaprosimy

Państwa na webianary, na

których pokażemy szczegóły

tego rozwiązania.
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W ostatnich dniach kilka banków zwróciło się do CRUZ z prośbą
o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wytycznych EBA
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w zakresie
outsorcingu oraz stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego zawartego w „Komunikacie chmurowym”.

Informujemy, że Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.
nie korzysta z rozwiązań chmurowych, a usługi są realizowane 

na systemach zlokalizowanych w serwerowniach CRUZ.

Aktualnie prowadzimy projekt, który w przyszłości pozwoli nam 
i naszym klientom na realizowanie wybranych usług w chmurze 
na zasadzie podoutsourcingu usług IT.

Zważając na konieczność dostosowania dokumentacji 
do wytycznych EBA, sukcesywnie przekazujemy współpracującym
z nami bankom spółdzielczym projekty aneksu do umowy
outsorcingowej wraz z projektami kart usług do 500+, 300+
i PFR. Liczymy na Państwa opinie i uwagi w zakresie przekazanej
dokumentacji wstępnej. Informacje zwrotne są dla nas bardzo
cenne i umożliwiają nam przygotowanie pozostałych
dokumentów zgodnie z wytycznymi EBA i doprowadzenie
niezbędnych formalności do końca.

WYTYCZNE EBA W ZAKRESIE

OUTSOURCINGU 
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Ze względu na miejsce i zakres świadczenia usług IT należy rozróżnić trzy podstawowe typy
rozwiązań chmurowych:
IaaS – infrastruktura jako usługa – Bank jest właścicielem licencji na aplikacje, bazy danych,

systemy operacyjne. Dostawca dostarcza sprzęt, np. przeniesienie systemów do centrów
przetwarzaniach danych.

PaaS – platforma jako usługa – Bank jest właścicielem licencji na aplikację. Serwery 

i oprogramowanie firm trzecich (bazy danych, systemy operacyjne) niezbędne do uruchomienia
aplikacji firm trzecich są własnością dostawcy np. środowiska programistyczne.

SaaS – oprogramowanie jako usługa – Bank nie jest właścicielem żadnego komponentu

oprogramowania ani sprzętu np. poczta e-mail.

 miejsce przetwarzania danych,
 właściciel infrastruktury, z której korzysta bank.

Z jakich usług chmurowych korzystają banki? Jak analizować
ryzyko związane z przetwarzaniem danych w chmurze? Jak
zdefiniować rodzaj umowy na takie usługi?

Odpowiedzi na te pytania staną się oczywiste, jeśli poprawnie
zrozumiemy znaczenie pojęcia chmury obliczeniowej.

Wyznacznik, czy dana usługa jest świadczona w chmurze,
definiują dwa parametry:
1.
2.

RODZAJE CHMUR OBLICZENIOWYCH
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Poniższa tabela ilustruje podział odpowiedzialności pokazujący,
za co odpowiadają poszczególne strony: bank oraz dostawca 
w modelu chmurowym. 
Kolorem zielonym zaznaczono obszar odpowiedzialności 
i własność banku. 
Kolorem niebieskim zaznaczono odpowiedzialność i własność
dostawcy.

Powyższy podział odpowiedzialności pomaga odpowiedzieć 
na pytania postawione na wstępie. Jest podstawą 
do identyfikacji usług chmurowych z jakich korzystają banki,
dalszej analizy ryzyka związanej z przetwarzaniem tych danych
oraz zdefiniowania rodzaju umowy pomiędzy stronami.

Trzeba pamiętać, że niezależnie od dostawcy usługi dane
przetwarzane w chmurze są zawsze własnością banku.
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W NAJBLIŻSZYM
CZASIE 
Jeszcze w listopadzie zaprosimy Państwa do udziału 
w webinarze prezentującym nową usługę - Sygnalista, o której
pisaliśmy na pierwszych stronach Biuletynu.

Link do rejestracji pojawi się na początku listopada  -
prosimy o śledzenie skrzynki mailowej swojej Centrali 

oraz zapraszamy do zaglądania na stronę

www.cruz.com.pl/webinary 

Do końca listopada trwa promocja na zakup liczarki jakościowej
Glover. Warto przyjrzeć się cenie - jest niższa, niż w zakupach
grupowych!

Trwają zapisy na  jesienną edycję szkoleń z cyberbezpieczeństwa
informacji z certyfikatem TUV, która rozpocznie się już 
w listopadzie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:
szkolenia@cruz.com.pl

oraz o zaglądanie do poczty w Centralach - tam wysyłamy 
do Państwa najświeższe informacje o ofertach i okazjach.


